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SESSIE 2: Laten we gaan spelen

Maak een tekening van datgene waar jij het liefst mee speelt. 

Hoi! Mijn naam is Andrea. 
Laat me eens zien hoe jouw favoriete speelgoed 
eruitziet.

Sessies
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SESSIE 4: Laten we gaan klimmen

Wat ik heb gemaakt is …

Hoi! Mijn naam is Rik. 
Laat me eens zien wat we allemaal kunnen 
maken om in een boom te spelen.
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SESSIE 6: Laten we hellingen gebruiken

Mijn ontwerp en ideeën voor een helling zijn …

Laat me eens zien wat je hebt gedaan met de 
hellingen om mensen te helpen actief te zijn.
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SESSIE 8: Laten we vernieuwend zijn

Teken hier wat je hebt gebouwd. Laat zien hoe het beweegt.

Tijd om creatief te zijn! 
Laat me eens zien welke vernieuwende ideeën jij 
hebt.
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Bereid je voor om te delen!

Onze andere ideeën en dingen die ik graag wil delen zijn …

Gefeliciteerd met al je ontwerpen en het 
geweldige teamwork.
We hopen dat je net zoveel plezier hebt 
gehad als wij!



May en Marco vinden het leuk om
actief te zijn en plezier te maken!

Zij weten hoe goed het voelt 
wanneer zij bewegen en spelen.

We hebben ideeën nodig om iedereen 
aan het bewegen en spelen
te krijgen.

Kun jij ons helpen en 
met ons delen wat je leert?

Naam: Teamnaam:

LEGO, the LEGO logo and DUPLO are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. 
FIRST® is a registered trademark of For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST). 

LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group.  
FIRST® LEGO® League and PLAYMAKERSSM are jointly held trademarks of FIRST and the LEGO Group.   

©2020 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. 10082002 V1


